
 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

selectare a unui/unei expert/experte care va analiza activitatea Consiliilor Elevilor din perspectiva  

creării de șanse egale de participare activă în viața școlii pentru copiii de migranți   

 

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii 

„Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a 

copiilor de migranți”.  

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a 

asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); 

de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, 

educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru 

copiii de migranți. 

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 

școli, selectate din 5 raioane.  

Conform raportului IDIS Viitorul, numărul oficial al copiilor părinții cărora au plecat la muncă peste 

hotare este de 50 mii, neoficial acest număr este de 100 mii. Strategia Națională de Dezvoltare 

”Moldova - 2030” califică situația copiilor de migranți ca problemă națională. Cu toate acestea, acești 

copii nu sunt considerați ca fiind din grupul vulnerabil și Planurile de Acțiune ale Guvernului nu prevăd 

intervenții targetate pentru a asigura incluziunea educațională, psihologică și socială a acestei categorii 

de copii. Aceasta duce la încălcarea drepturilor copiilor de miganți privind accesul la educație de 

calitate și dreptul la protecție socială. Cauzele situației create sunt: lipsa competențelor cadrelor 

didactice de a oferi suport de calitate copiilor de migranți; programe extra-curriculare care nu 

corespund necesităților și intereselor copiilor; rata înaltă de discriminare din partea semenilor; 

cooperarea nesatisfăcătoare cu părinții /tutorii.  

La nivel de instituție echipa proiectului își propune să consolideze capacitățile școlii și ale altor instituții 

relevante pentru oferirea suportului educațional (formal și non-formal) și psiho - emoțional pentru 

copiii de migranți.  

O posibilitate de a diminua lipsa încurajării din partea părinților, dominanța stereotipurilor sociale și nu 

în ultimul rând, marginalizarea copiilor de migranți este crearea condițiilor inclusive în incinta școlii. 

Consiliului Elevilor este structura din cadrul școlii care poate contribui la dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă (cum ar fi rezolvarea problemelor, negocierea și luarea deciziilor), creșterea respectului faţă de 

sine și cei din jur, îmbunătăţirea abilităţilor interpersonale, sociale și organizatorice.  

 



Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui/unei expert/experte care va analiza 

activitatea Consiliilor Elevilor din 10 școli-partenere proiectului din perspectiva creării de șanse egale 

pentru băieți și fete de migranți de a participa activ în viața și în procesul decizional al școlii. 

Atribuțiile și responsabilitățile expertului/expertei:  

 Elaborarea metodologiei (viziunii) cu privire la activitatea unui Consiliu al Elevilor inclusiv, care 
oferă șanse egale băieților și fetelor de participare activă în viața școlii și în procesul de luare de 
decizii în cadrul școlii (nivel de clasă, organizație/grup de inițiativă din cadrul școlii); 

 Analiza tuturor documentelor disponibile ale Consiliilor Elevilor din 10 școli partenere 
proiectului (Regulamentul Consiliului, statutul școlii, regulamentul procedurii de alegere, 
rapoarte, liste ale membrilor ș.a.) 

 Elaborarea raportului final care va include a) recomandări practice privind crearea de șanse 
egale pentru implicarea activă a fetelor și băieților, părinții cărora sunt plecați peste hotare, în 
viața școlii și în procesul de luare a deciziilor la nivel de clasă și organizații/grupuri de inițiativă 
școlare, b) recomandări de îmbunătățire a seturilor de documente ale Consiliilor Elevilor. 

Cerințe față de candidați/candidate: 

 Studii superioare în pedagogie, psihopedagogie, sociologie, alte domenii relevante. 

 Cunoașterea practicilor de participare a copiilor și tinerilor în procesele decizionale în cadrul 

școlii; 

 Experiență în elaborarea metodologiilor și regulamentelor pe subiecte ce țin de participare a 

tinerilor în procesele de luare a deciziilor; 

 Abilități excelente de analiză 

 Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii 

incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare  

 Cunoaşterea limbilor română şi rusă este obligatorie 

 Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare 

 Abilități de utilizare a calculatorului  

Pentru participare la concurs, candidatul/candidata va expedia prin email următoarele documente: 

 Scrisoare de motivare care va cuprinde descrierea viziunii de implementare a sarcinii; 

 CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii; 

 Oferta financiară cu toate taxele incluse.  

 

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 10 aprilie (inclusiv) 2020, la adresa electronică 

victoria.barbulat@proeducatie.md cu indicarea în linia de subiect ”Consiliul Elevilor”.  

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de  

contact - Victoria Barbulat. 

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate. 

mailto:victoria.barbulat@proeducatie.md

